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KẾ HOẠCH 

Khảo sát thực trạng việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến 

hành tố tụng và sửa, hủy bản án trong các vụ án hình sự của tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Căn cứ các Điều 108, 109, 110 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban 

hành Kế hoạch khảo sát thực trạng việc trả hồ sơ vụ án hình sự để điều tra bổ 

sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và thực trạng án hình sự bị cấp có thẩm 

quyền sửa, hủy trên địa bàn tỉnh, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Khảo sát để nắm đầy đủ tình hình thực tế về những thuận lợi, khó khăn, 

ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm (nếu có) trong các cơ 

quan tiến hành tố tụng khi thụ lý, giải quyết đối với những vụ án hình sự có 

quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc có bản án bị hủy, sửa. Qua đó, xác 

định rõ nguyên nhân đối với từng vụ, việc và trách nhiệm cụ thể đối với từng cá 

nhân, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục thích hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất 

lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, góp phần thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.  

2. Yêu cầu 

- Tiến hành khảo sát phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật; xem xét 

kỹ lưỡng, toàn diện; thu thập đầy đủ thông tin để phân tích, đánh giá khách 

quan, sát thực tế. 

- Trong quá trình Đoàn khảo sát làm việc, đơn vị được khảo sát và các cơ 

quan liên quan đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 

theo quy định của pháp luật; đúng nội dung đề ra trong kế hoạch khảo sát.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

1. Nội dung khảo sát 

-  Khảo sát thực trạng việc thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự có quyết 

định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và có bản án bị hủy, sửa trên địa bàn toàn tỉnh 

Lạng Sơn (Có đề cương gợi ý báo cáo gửi kèm).  

- Mốc thời gian tiến hành khảo sát: Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 

30/9/2021. 

2. Hình thức, đối tượng khảo sát 
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- Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tiếp và khảo sát gián tiếp (qua báo 

cáo). 

- Đối tượng khảo sát trực tiếp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh;  

- Đối tượng khảo sát gián tiếp: Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐOÀN KHẢO SÁT 

1. Thành phần Đoàn khảo sát 

- Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng ban Thường trực Pháp chế HĐND 

tỉnh, Trưởng đoàn; 

- Ông Vương Lê Hoàng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó 

Trưởng đoàn; 

- Ông Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên; 

- Ông Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành 

viên. 

* Ban Pháp chế HĐND tỉnh trân trọng mời đại diện Ban Nội chính Tỉnh 

ủy tham gia Đoàn khảo sát. 

2. Thời gian, địa điểm khảo sát 

- Từ 08 giờ ngày 19/10/2021, khảo sát tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn.  

- Từ 08 giờ ngày 21/10/2021, khảo sát tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Từ 08 giờ ngày 25/10/2021, khảo sát tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Tràng Định.  

- Từ 08 giờ ngày 26/10/2021, khảo sát tại Tòa án nhân dân huyện Tràng 

Định. 

- Từ 08 giờ ngày 28/10/2021, khảo sát tại Viện Kiểm sát nhân dân thành 

phố Lạng Sơn. 

- Từ 08 giờ ngày 29/10/2021, khảo sát tại Tòa án nhân dân thành phố 

Lạng Sơn. 

3. Thành phần làm việc với Đoàn khảo sát  

- Tại cơ quan Viện kiểm sát: Viện trưởng, lãnh đạo phụ trách, Kiểm sát 

viên được phân công trực tiếp thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự có quyết định 

trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc có bản án bị sửa, hủy. 

- Tại cơ quan Tòa án: Chánh án, lãnh đạo phụ trách, Thẩm phán được 

phân công trực tiếp thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự có quyết định trả hồ sơ 

điều tra bổ sung hoặc có bản án bị sửa, hủy. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để việc tiến hành khảo sát đạt kết quả, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị: 

1. Các đơn vị được khảo sát (Cơ quan Điều tra Công an tỉnh, Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng 

Định và thành phố Lạng Sơn, Tòa án nhân dân huyện Tràng Định và thành phố 
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Lạng Sơn) chuẩn bị báo cáo và gửi (10 bản) cho Đoàn khảo sát trước 09h00’ 

ngày 15/10/2021; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ khảo sát. 

2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tràng Định, thành phố Lạng Sơn; Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân  

huyện Tràng Định, thành phố Lạng Sơn tạo điều kiện để Đoàn khảo sát thực 

hiện nhiệm vụ. 

3. Các thành phần tham gia Đoàn khảo sát tập trung tại trụ sở Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để xuất phát lúc 07h30’ các ngày 19, 21, 28, 

29/10/2021 và 06h00’ ngày 25/10/2021. 

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bảo đảm các điều kiện, phương 

tiện phục vụ Đoàn khảo sát (thông tin chi tiết liên hệ với bà Đinh Thị Phương, 

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, số điện thoại: 0912.939.739; email: 

phuonglinh1978@gmail.com). 

  Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

 

  
Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- TB, PTB, Ủy viên BPC HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Công an, VKSND, TAND tỉnh; 

- Công an, VKSND, TAND huyện Tràng Định,  

thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: BPC, VT 

TM. BAN PHÁP CHẾ  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Loan 
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